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نماينده مجلس و عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما:

اختصاص ماليات اپراتورها به صداوسيما دروغ است

    سيدمرتضي ذاكر
رئيس كميته فرهنگي و جمعيت كميسيون تلفيق بودجه۱۴۰۰ در 
رابطه با محل هزينه 3هزار ميليارد تومان ماليات اپراتورها و جنجالي 
كه بعد از توئيت وزير جوان شكل گرفت، معتقد است اينها قصدشان 
فرافكني سياسي براي پاسخگونبودن در قبال ناكارآمدي شان است. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از رواب��ط عمومي رس��انه ملي، همه 
جنجال ها با اين توئیت محمدج��واد آذري جهرمي، معروف به وزير 
جوان كابینه دوازدهم شروع ش��د كه به نمايندگان مجلس گفت با 
مصوبه كمیسیون تلفیق براي افزايش به گفته او »مالیات اپراتورها« 
و اختصاص آن به »برخي دستگاه ها از جمله صداوسیما« مخالفت 
كنند، چراكه »باعث افزايش چشمگیر قیمت بسته هاي اپراتورها« 
خواهد شد. همین كلیدواژه ها كافي بود تا رسانه ملي هدف هجوم 

گسترده رسانه اي قرار بگیرد. 
سیداحسان قاضي زاده هاش��مي، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
درب��اره اين جنجال غیرواقع��ي مي گويد: اينها با مط��رح كردن دو 

موضوع جنجال به راه انداخته اند كه دروغ مطلق است؛ جنجال اول 
اينكه گفته شد با اين افزايش حق السهم دولتي، اينترنت روستايي از 
بین مي رود كه با توجه به اينكه از 1382 تا امروز يعني 1۷سال است 
كه 28درصد حق السهم دولتي گرفته شده، ولي اينترنت روستايي 
توسعه پیدا نكرده  است. دوم اينكه ما اصاًل اينترنت روستايي را حذف 
نكرده ايم، بلكه 3هزارمیلیارد توم��ان به 6هزارو۷00میلیارد تومان 
قبلي هم اضافه كرده ايم. وي در مورد جنجال دوم هم اظهار مي دارد: 
اينها مي گويند اين اعتبار براي صداوسیماس��ت، در حالي كه اصاًل 
چنین نیست. از اين اعتبار 3هزارمیلیارد توماني، هزارمیلیاردش به 
يك صندوق تبديل مي شود كه هدفش كمك به بخش هاي خصوصي 
و نهادهاي مردمي فعال در حوزه فضاي مجازي و غیردولتي است. 
2هزارمیلی��ارد تومان باقي مان��ده هم بین 26دس��تگاه فرهنگي و 

اجتماعي كه در فضاي مجازي فعال هستند، تقسیم مي شود. 
عضو ش��وراي نظارت بر صدا و س��یما تأكی��د مي كند: اينك��ه اين مبلغ 
3هزارمیلیارد تومان به صورت يكجا قرار است به جايي داده شود، معلوم 
نیس��ت از كجا درآمده  است. فلسفه شان اين اس��ت كه در انتهاي مصوبه 
حكمي  براي ساترا )سازمان تنظیم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگیر 
در فضاي مجازي( كه زيرمجموعه رسانه ملي است، تعیین كرده ايم اما اين 
اصالً ربطي به آن بودجه ندارد. حكم ساترا مستقل است. آنچه در متن قانون 
آمده، دستور هفت سال پیش رهبر معظم انقالب است كه متأسفانه در دو 

دوره اخیر مجلس، چه نهم و چه دهم تبديل به قانون نشده بود. 
اينها قصدش��ان فرافكني سیاس��ي براي پاس��خگونبودن در قبال 
ناكارآمدي شان است، بیم دارند كارهاي نهاني شان آشكار شود و آنها 

را وادار به نظارت پذيري كنند.

يك »رخداد« مهم در مسابقه هاي تلويزيوني 
 »رخداد« مسابقه قابل قبولي است كه مانيفست انقالب اسالمي را 

در قالبي مردمي و خودماني ارائه مي دهد

همزمان با ۹۴سالگي شاعر

 آلبوم »تا صبح شب يلدا« 
با شعرخواني »سايه« شنيدني شد

همزم�ان با ن�ود و چهارمين 
س�الروز تولد اميرهوشنگ 
ابتهاج آلبوم »تا صبح ش�ب 
يلدا« با شعرخواني اين شاعر 
و آثار آهنگس�ازان برگزيده 
موسيقي كالسيك دنيا پيش 
روي مخاطبان ق�رار گرفت. 
به گزارش مه��ر، همزمان با نود 
و چهارمین سالروز تولد امیرهوش��نگ ابتهاج شاعر و پژوهشگر 
پیش��گام زبان و ادبیات فارس��ي، آلبوم »تا صبح ش��ب يلدا« با 
شعرخواني اين شاعر روي موسیقي آهنگسازان برگزيده موسیقي 
كالس��یك دنیا، توس��ط كانون فرهنگي- هنري »ن��ي داوود« 
منتشر شد. در اين آلبوم كه عالوه  بر نسخه ديجیتالي به صورت 
فیزيكي در قالب دو آلبوم منتشر ش��ده، تعدادي از آثار منتخب 
امیرهوشنگ ابتهاج با صداي او و موسیقي تعدادي از آهنگسازان 
مهم و تاثیرگذار موسیقي كالسیك دنیا براي شنوندگان ارائه شده 
است. امیر هوشنگ ابتهاج از جمله شاعران و پژوهشگران مطرح 
زبان فارسي متخلص به »ه.ا.سايه« است. وي در سال 1325 اثر 
»نخستین نغمه ها« و سپس مجموعه شعر به سبك جديدش با 
عنوان »سراب« را منتشر كرد. ابتهاج بعد از انتشار اين آثار و سپس 
مجموعه »سیاه مشق«، مجموعه »چند برگ از يلدا« را نیز پیش 
روي مخاطبان قرار داد. سايه در طول فعالیت هاي فرهنگي- هنري 
خود طي زمان حضورش در ايران سرپرست برنامه گل ها در راديو و 
پايه گذار برنامه موسیقايي »گلچین هفته« بود كه در اين چارچوب 
تعدادي از اشعار او توسط هنرمنداني چون محمدرضا شجريان، 
شهرام ناظري، پرويز مشكاتیان، صديق تعريف و بسیاري ديگر از 

هنرمندان صاحبنام موسیقي كشورمان اجرا شده است.

    شعر

وعده گلدن گلوب به انتقادات سنگين منتقدان 

كوتاهي درباره سياهپوستان را جبران مي كنيم 
در فاصل�ه كمت�ر از دو روز مان�ده ب�ه برگ�زاري مراس�م 
پاياني هفت�اد و هش�تمين دوره جوايز گلدن گل�وب، اين 
روي�داد ب�ا انتق�ادات بي س�ابقه اي رو به رو ش�ده اس�ت. 
پس از انتشار گزارش افشاگرانه نشريه لس آنجلس تايمز مبني 
بر نبود حتي يك خبرنگار سیاهپوست در میان 8۷ نفر از اعضاي 
انجمن مطبوعات خارجي هالیوود، انتقادات فراواني نس��بت به 
عملكرد اين نهاد س��ینمايي كه برگزاركننده جوايز سینمايي و 
تلويزيوني گلدن گلوب است شكل گرفته است. نامزد نشدن حتي 
يك فیلم با محوريت سیاهپوستان در شاخه بهترين فیلم با وجود 
آثار مهمي چون »5 همخون«، »م��ا ريني بلك باتم«، »يهودا و 
مسیح سیاه« و »يك شب در میامي« نیز با توجه به حضورنیافتن 
حتي يك رأي دهنده سیاهپوست بر حجم اين انتقادت افزوده 
است. انجمن مطبوعات خارجي هالیوود )HFPA( در واكنش 
به اين انتقادات با انتشار بیانیه اي اعالم كرد: »ما كامالً متعهديم تا 
اطمینان حاصل كنیم تركیب اعضايمان بازتاب جوامع گوناگون 
در سطح جهان اس��ت كه عاش��ق فیلم، تلويزيون و هنرمندان 
هس��تند. ما درك مي كنیم كه باي��د داراي اعضاي��ي از جامعه 
سیاهپوس��تان و همچنین ديگر اقلیت هاي نژادي باشیم و فوراً 
جهت ايجاد يك برنامه عملیاتي براي دستیابي به اين هدف در 

كمترين زمان ممكن دست به كار خواهیم شد.« 
با وجود انتشار بیانیه انجمن مطبوعات خارجي هالیوود و وعده ايجاد 
تغییرات، برخي از چهره هاي مهم و سیاهپوس��ت و سفیدپوست 
امريكا چون »آوا دو ورناي«، »جینا پرين��س- بايدوود«، »جرني 
اسمالت«، »پاتن اسؤالت«، »امي شومر«، »جود آپاتا«، »استرلینك 

كي براون«، »كري واشنگتن« و... اين صحبت ها را ناكافي و عذر 
و بهانه دانس��تند و در فضاي مجازي به شدت از سیاست هاي اين 
انجمن س��ینمايي انتقاد كردند. »مِهر تنتا« رئیس سابق انجمن 
مطبوعات خارج��ي هالیوود نیز در مصاحبه ب��ا ورايتي فاش كرد 
اين انجمن حداقل در دو دهه گذش��ته هیچ عضو سیاهپوس��تي 
نداشته اس��ت. اعضاي انجمن مطبوعات خارجي هالیوود از میان 
روزنامه نگاران ساكن در كالیفرنیاي جنوبي انتخاب مي شوند كه 
براي رس��انه های خارجي مي نويس��ند. 35درصد از 8۷ عضو اين 
انجمن كه در واقع رأي دهندگان جوايز سینمايي و تلويزيوني گلدن 
گلوب هستند از كشورهاي غیراروپايي چون مصر، آفريقاي جنوبي، 
ژاپن، هند، بنگالدش، فیلیپین، برزيل، آرژانتین و مكزيك هستند 
اما ساز و كاري براي افزايش تنوع نژادي در میان اعضاي اين انجمن 
وجود ندارد. مراسم اعطای هفتاد و هشتمین دوره جوايز سینمايي 
و تلويزيوني گلدن گلوب امسال به دلیل بحران كرونا در تاريخ 28 

فوريه )10 اسفند( برگزار مي شود.

سوداگري با فقر از »پرنسس هاي كوره« 
تا سينماي جشنواره اي 

 در هنر دست بردن در واقعيت امري مرسوم است اما قلب حقيقت ممكن است
زماني تشويق يا ترغيب يا برعكس در مواردي متهم به انگيزه هاي كاسبكارانه شود

     سینمای جهان

   تلويزيون

    فرزين ماندگار
كاس�بي ب�ا فق�ر در هن�ر اي�ران صرف�ًا ب�ه 
نمايش�گاه عك�س موس�وم به پرنس�س هاي 
ك�وره مح�دود نمي ش�ود چراك�ه س�ينماي 
ايران هم�واره از فقر كاس�بي ك�رده ولي اين 
كاس�بي هيچ گاه از س�وي جريانات غرب زده 
ب�ا واكنش ه�اي درخور روبه رو نش�ده اس�ت. 
خبر برگزاري نمايش��گاهي با عنوان پرنسس هاي 
كوره به ق��دري واكنش داش��ت كه ب��ه تعطیلي 
آن پیش از رونمايي منجر ش��د. دلیل واكنش ها 
هم مشخص است؛  سوءاس��تفاده از فقر. خیلي ها 
معتقدند پرداختن به مس��ئله فقر در طول دوران 
مختلف از س��وي هنرمن��دان متف��اوت لزوماً به 
معناي تأثرخاطر اين اف��راد نبوده و خیلي وقت ها 
فقر دس��تمايه اي براي مطرح كردن و خودنمايي 
هنرمندنماهايي بوده اس��ت كه هن��ر را عرصه اي 
براي كسب درآمد يافته اند. اين همان چیزي است 
كه برگزاركننده نمايشگاه پرنسس هاي كوره به آن 
متهم شد تا جايي كه منجر به تعطیلي آن پیش از 

رونمايي بشود. 
     سوژه اي براي عكاسي يا كاسبي!

آنچه سبب جريحه دار شدن احساسات كساني شد 
كه به نمايشگاه واكنش نشان دادند، كاسبي با فقر 
كودكان كار اس��ت چراكه اگر مثل همیشه صرفاً 
عكس هايي رئالیس��تي از چهره ه��اي معصومانه 
اين كودكان گرفته مي شد و به نمايش درمي آمد، 
اتفاق خاص��ي نمي افتاد اما وقتي اي��ن كودكان از 
س��وژه اي براي عكاسي به س��وژه اي براي كاسبي 
تبديل مي ش��وند، موضوع متفاوت مي شود. ايراد 
اصلي درب��اره عكس هاي نمايش��گاه موس��وم به 
پرنسس هاي كوره اين است كه عكاس آنها پیش 
از عكاسي در س��وژه ها دس��ت برده و با پوشاندن 
لباس هاي گران قیمت با سوژه هاي خود بازي كرده 
و به نوعي از ناآگاهي و معصومیت آنها سوءاستفاده 

كرده است. 
دخ��ل و تص��رف در واقعیت رويكردي اس��ت كه 
در هنرهاي ديگر هم اتف��اق مي افتد و براي مثال 
سینماي ايران همواره داس��تان هايي را از زندگي 
فقرا جلوي دوربین برده يا شخصیت هايي را درون 
يك زندگ��ي فقیرانه ترس��یم كرده اس��ت كه در 
عالم واقع مابه ازاي بیروني نداش��ته اند و كسي هم 
به دنبال اثبات مغايرت اين تولی��دات با حقیقت 
نبوده اما در اغلب اين فیلم ها به ش��كلي با آبروي 

قش��ر ضعیف و فقیر جامعه بازي ش��ده است ولی 
اين مي تواند يك سؤال مهم باشد كه چرا نمايشگاه 
عكس پرنس��س هاي كوره ب��ا واكنش هاي منفي 
زيادي روبه رو مي شود اما مش��ابه همین رفتار در 
س��ینماي ايران نه تنها نكوهش نمي ش��ود بلكه 
ترغیب و تقدير هم مي ش��ود. آيا بازي ای كه مثاًل 
فیلمسازي چون محمد رس��ول اف با حیثیت فقرا 
ب��ه راه انداخته و با فیلم هايش در جش��نواره هاي 
غربي خودنمايي مي كند، تفاوت چنداني با رفتار 

سوداگرانه عكاس پرنسس هاي كوره دارد؟ 
     عكاسي از رؤياي كودكان 

علي صوفي عكاس��ي كه اين تصاوير را از كودكان 
كار گرفته اما معتقد اس��ت نیت و انگیزه ديگري 
در سر داش��ته اس��ت: »مجموعه اي از 15 عكس 
پرتره رنگ��ي از دختران��ي كه همراه خان��واده در 
كوره هاي آجرپ��زي زندگي مي كنن��د به نمايش 
گذاشته ام. من مي خواستم رؤياهاي اين كودكان را 
به نمايش بگذارم و به همین دلیل با اين نمايشگاه 
پروژه عكاس��ي براي من به پايان نمي رسد. براي 
گرفتن اي��ن عكس ها با بچه ها صحب��ت كرده و از 
آنها پرسیده ام بیشتر دوست دارند چگونه باشند و 

كوشیدم رؤياهاي اين بچه ها را عملي كنم.«
در میان انتقادكننده ها چهره هاي آش��نايي چون 
لیلي گلستان هم به چش��م مي خورد. او می گويد: 
»واقعاً خجالت آور اس��ت كه يك ع��كاس برود به 
كوره پزخانه و لباس نو و شیك تن دخترهاي فقیر 
كند و تاج سرش��ان بگذارد و از آنها عكس بگیرد و 
در يك گالري هم عكس ها را به نمايش بگذارد! چه 
فكر كرده اين عكاس و چه فكر كرده اين گالري دار 
كه با بچه هاي فقیر اين بازي زش��ت را مي كنند. 
خجالت بكش��ید. اين همه حماقت و وقاحت را از 
كجا آورده ايد؟ اين يك تج��اوز علني به روح پاك 
دخترهاي معص��وم و بي گناه اس��ت. از اين همه 

كثافت حالت تهوع به آدم دست مي دهد.«

     نمايش رقت انگيز فقر 
مجید حس��یني، جامعه ش��ناس فعال در فضاي 
مجازي هم ب��ه اين ماجرا اينگونه واكنش نش��ان 
داده است: »در عكس ها بچه هاي كار را رسانده اند 
به رؤياها! آن وقت بچه هاي كار با لباس پرنس��س 
برمي گردن��د ب��ه كوره پز خانه ها! با فش��ار جمعي 
روشنفكر، اين نمايش بي سابقه كنسل مي شود، اما 
درون اين وضعیت ما هنوز گیر افتاده ايم، مي شود 
ك��ودك كار يعن��ي ضعیف ترين حلق��ه بردگي و 
مظلومیت را هم تبديل به بخشي از نمايش بزرگ 
رقت انگیزي فقرا كنی��م! از محلش اعتبار بخريم، 
انسان دوس��ت ش��ويم، اعانه جمع كنی��م و رقت 
عمی��ق وضعیت خودم��ان را از چه��ره معصوم او 
جبران كنیم! ما يك نمايش بزرگ فقر مي سازيم 
تا ش��رمندگي خودمان را پنهان كنیم تا به دروغ 
خودمان را انسان جا بزنیم و به دروغ موفقیتمان را 
منطقي كنیم! انسان ها هر چه ندارند جار مي زنند 
!من اندازه خودم، به قد تاريخ زندگي خودم، از اين 
همه تناقض و رياي خودم و همه طبقه متوسطي 
كه كنار من اين نمايش ها را مي بینند تا وجدانشان 

آرام شود، شرمگینم.« 
در اين میان، معاون فرهنگي- اجتماعي شهردار 
ته��ران هم در صفحه رس��مي خ��ود در توئیتر به 
نقش وزارت ارش��اد در تعطیل ش��دن نمايشگاه 
عكس »پرنسس هاي كوره« اشاره كرد. محمدرضا 
جوادي يگان��ه نوش��ت: »حس��اس ب��ودن روي 
سوءاستفاده از فقر و س��ختي مردم امیدواركننده 
اس��ت و خوش��بختانه با همین حساس��یت ها و 
اعتراض ها برگزاري نمايشگاه عكس پرنسس هاي 

كوره از سوي وزارت ارشاد لغو شد.« 
در ادامه، انجمن صنفي نگارخانه داران تهران هم 
به صحنه آم��د و به اين ماجرا واكنش نش��ان داد. 
در بیانیه اين انجمن آمده اس��ت: »انجمن صنفي 
نگارخانه داران تهران هرگونه بي توجهي به ش��أن 
و منزلت انس��اني ش��هروندان را محكوم مي كند 
و بارها درباره موارد مش��ابه اين گال��ري كتبي و 
ش��فاهي به متولیان امر تذكر داده اس��ت. گالري 
كاما، عضو انجمن نگارخانه داران تهران نیس��ت و 
مسئولیت تخلف هاي آن بر عهده نهاد يا نهادهايي 
اس��ت كه مجوز فعالیت و فرصت ادامه كار به اين 
گالري داده اند.« هادي مظفري، مدير كل هنرهاي 
تجسمي معاونت هنري وزارت ارشاد در گفت وگو 
با هنرآنالين درباره داليل لغو نمايشگاه مي گويد: 
با بررسي آثار مشخص ش��د برداشت هايي كه در 
فضاي مجازي منتشر شده با عكس ها تفاوت هايي 
دارد. كودكاني كه در اين عكس ها ديده مي شوند، 
كودك كار نیس��تند بلكه بچه هايي هس��تند كه 
هم��راه خانواده هاي خ��ود در اط��راف كوره هاي 
آجرپزي زندگي مي كنن��د. همچنین لباس هاي 
فاخر به تن آنها پوشانده نش��ده بود بلكه تزئینات 
دست ساز و گل هاي خش��ك يا مصنوعي استفاده 
كرده اند. با اين اوصاف به دلیل اينكه شأن و منزلت 
انساني براي همه ما جايگاه ويژه دارد و نمايشگاه 
مي توانست موافقان و مخالفان زيادي داشته باشد، 
از مدير گالري خواس��ته ش��د فعاًل از نمايش آثار 
خودداري كند تا جزئیات بیشتر به ما ارائه شود و 
اگر با شأن و منزلت انساني منافات نداشته باشد، 

آثار به نمايش درآيد.
   تلويزيون

   تجسمی

حال خوب رئيس سينما در اسپانيا!
رئیس سازمان سینمايي به جاي اينكه فكري به حال سینماي 
رو به زوال ايران كند و اي��ده و برنامه اي براي برون رفت از اين 
وضعیت رو نمايد، فرس��نگ ها دورتر از ايران براي سخنراني 
درباره عرفان در سینما به اسپانیا رفته است! وقتي سینماي 
ايران را گرفتار در ش��عار و انفعال شبه روش��نفكرانه قلمداد 
مي كنیم، مصداق بارزش مي شود همین سخنراني آقاي رئیس 

سینما در اسپانیا. 
اتفاقاً س��ینماي ايران از همین عرفان زدگي مديرانش ضربه 
اصلي را خورده اس��ت؛ مديراني كه همچن��ان فكر مي كنند 
س��ینماي ايران اگر چه نمي تواند به عن��وان يك محصول با 
مخاطبان��ش در ايران ارتب��اط برقرار كند اما ت��وان صدور به 
كشورهاي خارجي را به عنوان يك كاالي لوكس فرهنگي دارد. 
به اين عبارات دقت كنید: »انتظامي در ادامه به اهمیت چشم 
در عرفان شرقي براي نگريستن به جهان تأكید كرد كه در نگاه 
ابن عربي نیز تجلي يافته است و با آن مي توان خدا را نگريست. 
او از سینما به عنوان چنین چش��مي در جهان امروز ياد كرد 
كه كاركردي دوگانه دارد. از س��ويي آينه جهان بیروني براي 
انسان است و از سوي ديگر چش��م دل را براي جست وجو در 
جهان دروني و خويشتن باز مي كند. رئیس سازمان سینمايي 
در بخش پايانی صحبت هاي خود به اهمیت سینماي مجید 
مجیدي از همین منظر پرداخت و گفت: سینماي مجیدي نیز 
با رويكرد عرفاني منحصربه فرد خ��ود، مخاطبش را همزمان 
به نگريس��تن به جهان از يك سو و به انديش��یدن و تماشاي 

خويشتن از سوي ديگر فرا مي خواند.«
بي ترديد مجید مجیدي همچنان با ساخت فیلم »خورشید« 
آبروي سینماي ايران است و آقاي رئیس سینما هم مي داند 
بهترين كسي كه مي توان در اين وضعیت ضدفرهنگي و بغرنج 
به او چسبید و به زعم خود كسب آبرو كرد، اين فیلمساز بزرگ 
است ولی حقیقت ماجرا اين است كه حرف زدن درباره عرفان 
در سینما آن هم در اس��پانیا ممكن است ويترين خوبي براي 
مخاطب ايراني باش��د اما دردي از س��ینماي رو به اضمحالل 
و ويران ايران دوا نمي كند. حضور رئیس س��ینما در اس��پانیا 
و س��خن گفتن از عرفان در س��ینما فقط مي تواند جنبه اي 
تخدي��ري براي ايش��ان و تیم ضعی��ف مديريتي اش باش��د. 
سینمايي كه كاراكترهاي يك سوم آثار جشنواره فجر آن در 
پايان فیلم خودكش��ي مي كنند و در فرم و ساختار و تكنیك 
س��ینمايي هم كمیتش��ان لنگ مي زند، نیاز به چاره انديشي 
دارد و با حرف ها و ژست هاي قش��نگ نه تنها عالج نمي شود 
بلكه بیشتر از قبل به مسیر انحرافي خود ادامه مي دهد، با اين 
حال دعا مي كنیم به آقاي رئیس و همراهانش��ان در اسپانیا 
خوش بگذرد و با دستي پر از س��وغاتي به وطن بازگردند و با 
همین حال خوب و نگاه عرفاني مديريت سینماي ايران را به 

اتمام برسانند! 

جواد محرمي      يادداشت 

امام حسن مجتبي)ع(:

 

نيك�ی و احس�ان آن اس�ت ك�ه 

تأخيرى در پي�ش و مّنتی در پس 

نداشته باشد.

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

   معصومه طاهري
شنبه و يك ش��نبه شب ها از ش��بكه افق مس��ابقه جالب و 
ديدني ای به نام »رخداد« پخش مي ش��ود كه با مضموني 
جديد به اتفاقات سیاس��ي و تاريخي معاص��ر مي پردازد و 
برعكس مسابقات سنگین و پرخرج ساير شبكه هاي تلويزيون 
كه كپي و تقلیدي از شبكه هاي ماهواره اي و حتي اسرائیلي 
هستند، به نظر مي رسد بومي و داخلي باشد دست كم هنوز 
مطالبي يا تصاويري دال بر كپي بودن آن منتشر نشده است(. 
رخداد با رويكردي تازه قصد دارد اطالعات و دانش مخاطب 
درباره تاريخ معاصر كشور تقويت شود و بدون موضع گیري 
خاص، شناخت شان را از وقايع و شخصیت ها باال ببرد. نكته 
مهم »رخداد« س��ادگي در پوشش و س��واد مجري برنامه 
است. شهبازي بعد از هر س��ؤال، به صورت كوتاه و مختصر 
اطالعاتي به مخاطب مي دهد كه كاماًل معلوم است با دستي 
پر و اشراف بر كار وارد میدان مسابقه شده است و صرفاً يك 
مجري مانكن خوش س��ر و زبان نیست. مسئله ديگر میزان 
معقول جايزه پرداختي به برندگان است كه نه خیلي زياد و 
نامتعارف در نظر گرفته شده و نه خیلي كم و تحقیركننده. 
افراد در يك رقابت مبتني بر دانش افزايي تاريخي و سیاسي 
بدون حاشیه سازي و هزينه هاي سنگین و زرق و برق هاي 
بیجا در مسابقه شركت مي كنند و چون خود مسابقه محتوا و 
كشش الزم را دارد، مخاطب آن را تا انتها دنبال مي كند بدون 

اينكه خسته شود. 
اما شايد »رخداد« بهتر بود در يكي از شبكه هاي قديمي تر 
كه مخاطبان بیشتري دارد پخش مي شد تا شبكه افق كه 
افراد كمتري بیننده آن هستند يا قشر خاصي آن را دنبال 
مي كنند، خالقیت س��ازندگان اين برنامه شايس��ته تقدير 
است. محمدرضا شهبازي جواني متعهد و باسواد با رزومه 
روشني در تولیدات خالقانه و ساده اس��ت كه موفق شده 
خارج از ريخت وپاش هاي میلیاردي ب��ا عطر و بوي ايراني 
مخاطب مشكل پسند را جذب كند و انصافاً مي تواند يكي از 
ايده پردازان برجسته صداوسیما شود، البته او نه يك شبه 
و نه با يك برنامه و توصیه فالن ش��خصیت بلكه با كارنامه 
كاري خود اين ظرفیت را به دوش مي كشد. »رخداد« وقايع 
40سال انقالب اسالمي و جهان را با ش��یوه اي مسابقه اي 
بازخواني مي كن��د و حقايقي را كه اغلب م��ردم در گذران 

روزمرگي و عدم مطالعه كمتر از آن آگاهي دارند يا ش��امل 
گذش��ت زمان ش��ده و فراموش كرده اند به گوش جامعه 
مي رساند. »رخداد« مسابقه قابل قبولي است كه مانیفست 
انقالب اس��المي را به اش��كال گوناگون در قالبي مردمي و 
خودماني ارائه مي دهد. پرواضح اس��ت كه شهبازي حتي 
مثل بعضي از همكاران خود در رس��انه ملي تمام وقتش را 
پاي ماهواره نمي گذارد تا براي كپي ب��رداري ايده بگیرد و 
سرتاپاي برنامه اش را با تعابیر امروزي بومي كند، بنابراين 
ريسك پذيري افق به خصوص در بیان مطالبي كه روشنگر 

هستند، قابل توجه است. 
نكته قابل تأمل در اين مسابقه آن است كه عوامل سازنده، 
رخدادهاي واقعي را به مس��ابقه گذاش��ته اند ت��ا يادآوري 
عبرت انگیز براي حافظه تاريخي جمعي باش��د اما با وجود 
اين »رخداد« يك نقطه ضعف هم دارد و آن حضور نه چندان 
جدي اين برنامه و تولیدات قابل توجهش در فضاي مجازي 
است. توضیحات و اتفاقات جالبي در »رخداد« پیرامون تاريخ 
انقالب و جهان مي افتد كه قابلیت انتشار بسیار گسترده تر از 
آنچه را هست در فضاي مجازي دارد، شايد ضعف مديريت 
شبكه دلیل اين امر باشد كه چنین كتاب شفاهي موجزي 
را در شبكه هاي اجتماعي و مجازي نشر نمي دهد و فقط به 
پركردن زمان شبكه اهمیت مي دهد، در حالي كه بايد اين 
اطالعات ملكه ذهن مخاطبان جوان و نوج��وان گردد، لذا 
اين روزها مانور مجازي بیش��تر از پخش اولیه ارزش افزوده 
مي آورد. شبكه افق ش��ايد محتواي چنداني براي اين مانور 
نداشته باش��د اما »رخداد« گنجي است از سرمايه 40ساله 
مقاومت اسالمي در برابر دشمنان خارجي و داخل كه بايد به 

گوش مردم برسد و گسترش يابد.

چرا نمايشگاه عكس پرنسس هاي 
كوره با واكنش هاي منفي زيادي 
روب��ه رو مي ش��ود ام��ا مش��ابه 
همي��ن رفتار در س��ينماي ايران 
نه تنها نكوهش نمي ش��ود بلكه 
ترغي��ب و تقدي��ر هم مي ش��ود

 رونمايي از بزرگ ترين ديوارنگاره بغداد 
با نقاشي حسن روح االمين

بزرگ تري�ن ديوارنگاره ش�هر بغداد در كش�ور عراق ب�ا تصويري از 
نقاشي حسن روح االمين با عنوان »ش�يعيان ابوتراب« و تصويري از 
سردار ش�هيد س�ليماني و ش�هيد ابومهدي المهندس رونمايي شد. 
به گزارش مهر، نقاشي »شیعیان ابوتراب« از مجموعه »علي مع الحق والحق 
مع علي« حسن روح االمین در بزرگ ترين ديوارنگاره شهر بغداد در كشور 
عراق نقش بست. اين نقاشي روح االمین تصويري از سپاه امیرالمؤمنین)ع( 
به همراه فرماندهان ش��هید مقاومت حاج قاس��م س��لیماني و ابومهدي 

المهندس است.


